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L’Ajuntament ha incrementat per aquest curs els Tallers
de Reforç Escolar
Aquest curs 2016 – 2017, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha incrementat
fins a 9 els Tallers d’Estudi Assistit (TEA). Es tracta d’activitats de suport a
l’aprenentatge fora de l’horari lectiu que proporcionen eines per ajudar a
l’alumnat més desafavorit des del punt de vista social i cultural. Una de les
novetats d’aquest curs es que també es realitzen a l’Escola Can Besora en
col·laboració amb la Creu Roja.
Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla Educatiu d’entorn de Mollet del Vallès
i és fruit del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Mollet en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social.
Aquest curs 2016 – 2017 s’han posat en marxa a les escoles de Mollet 9 Tallers
d’Estudi Assistit, 2 més que el curs anterior.
Segons el regidor d’Educació, Raúl Broto, “el Pla Educatiu d’Entorn és un
projecte que des de l’Ajuntament considerem de vital importància per a
l’educació a la ciutat, i per aquest motiu seguim i seguirem fent esforços
addicionals per tal d’arribar al màxim número d’infants possible, i més en
aquest cas, on el propòsit de millorar el rendiment escolar afecta a infants
en situacions desfavorides”.
Aquestes eines se centren en adquirir hàbits i tècniques d’organització i estudi,
planificar el treball escolar, usar i aprofitar els recursos que hi ha al seu entorn
més immediat (biblioteca, centres cívics, etc) així com afavorir una actitud més
positiva vers l’aprenentatge.
L’objectiu final és proporcionar-los unes millors condicions per al seguiment del
seu currículum escolar.
Des del passat octubre, els tallers es realitzen a l’Escola Joan Salvat Papasseit,
Escola Joan Abelló, Escola Montseny, Escola Sant Vicenç, Escola Sant Jordi,
Escola Col·legis Nous, Escola del Bosc, Escola Cal Músic i, com a novetat aquest
curs, a l’Escola Can Besora en col·laboració amb la Creu Roja.
Els tallers es fan dos dies a la setmana en horari extraescolar de 16.30 a 17.45
h fins el proper 31 de maig.
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